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 ویروسی بازاریابی

 

 

 هم یبازاریاب از شیوه این. ایدشنیده را ایشبکه یا ویروسی بازاریابی اصطالح تاکنون حتما

 رینبهت به توانیدمی باشید بلد را آنها اگر که دارد خاصی قواعد و اصول ها،روش سایر مانند

 اآشن ویروسی بازاریابی مفهوم با ابتدا مقاله، این یادامه در. کنید استفاده آن از شکل

 .کنیممی معرفی را ویروسی بازاریابی در مهم اصل شش سپس و شویممی

 

 ودتانخ اگر که کنید فکر شاید. نرسد نظر به زیبایی یکلمه شاید ویروسی بازاریابی عبارت

 نه منا این کنار در اما! گیرندمی فاصله شما از قدمی چند مردم بنامید، ویروسی بازاریاب را

 از و چسبندمی خود میزبان به هاویروس. دارند جالبی زندگی هاویروس خوشایند، چندان

 در اگر. بدهند افزایش را خود تعداد تا دهندمی ادامه را کار این. کنندمی تغذیه آن منابع

 یداپ افزایش توجهی قابل میزان به آنها تکثیر و رشد سرعت بگیرند، قرار مناسبی محیط

 ارب هر با. شودمی تکثیر و تقسیم فقط ندارد، گیریجفت به نیازی حتی ویروس. کندمی

 .کندمی پیدا افزایش تصاعدی شکل به آنها تعداد تقسیم،

 

 ویروسی بازاریابی تعریف

 

 !دارد؟ بازاریابی به ربطی چه ویروس که کنیدمی فکر خود با حتما

 شودمی باعث که شودمی گفته بازاریابی در راهکارهایی و هااستراتژی به ویروسی بازاریابی

 شرایط ی،بازاریاب از شیوه این. کنند منتقل دیگران به را شرکت تبلیغاتی پیام افراد، تکتک

 اتژیاستر این. کندمی فراهم تبلیغات بیشتر تأثیرگذاری و برند از آگاهی افزایش برای را

 اطبمخ هامیلیون و هزاران به پیام انتشار برای سریع تکثیر یشیوه از ویروس، مثل ستدر

 .کندمی استفاده
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 به دهان بازاریابی چون عناوینی با ویروسی بازاریابی اینترنت، محیط و مجازی فضای از خارج

 در. شودمی شناخته ایشبکه بازاریابی یا (BUZZ Marketing) ایهمهمه بازاریابی دهان،

 .نامندمی ویروسی بازاریابی را بازاریابی از شیوه این اینترنت، دنیای

 

 ویروسی بازاریابی از اینمونه (Hotmail) میلهات ایمیل سرویس

 اولین از یکی. است میلهات ایمیل سرویس ویروسی، بازاریابی قدیمی هاینمونه از یکی

. است کرده استفاده ایشبکه معرفی یشیوه این از که ایمیل خدمات دهندگانارائه

 :است ساده بسیار سرویس، این معرفی در شده اجرا استراتژی

 

 

 رایگان؛ رسانیپیام خدمات و ایمیل آدرس یارائه

: مونمض این با اندشده ارسال سرویس این با که هاییپیام انتهای به ساده پیام یک افزودن

 ؛«کنید دریافت Hotmail از را خود ایمیل رایگان و اختصاصی فضای»

 خانواده؛ اعضای و دوستان جمع به کاربران توسط ایمیل ارسال

 میل؛هات در آنها نامثبت و سرویس این با افراد این شدن آشنا

 سالار به طریق این از که افرادی یدامنه افزایش یا سرویس این معرفی و استفاده گسترش

 .کنندمی اقدام ایمیل دریافت و

 آن متر چندین تا ایجادشده امواج و افتدمی آب در ریزهسنگ یک که زمانی مثل درست

 یا سرویس یک سرعت، به هم استراتژی این کنند،می پیدا گسترش سرعت با ترطرف

 .کندمی معرفی افراد از وسیعی طیف به را جدید محصول
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 ویروسی بازاریابی استراتژی عناصر

 ردیگ از بهتر ویروسی، بازاریابی هایاستراتژی از برخی که بپذیریم را حقیقت این باید

 Hotmail.com سرویس ینمونه مثل آنها یهمه واقع در. کنندمی عمل هااستراتژی

 .شویممی آشنا ویروسی بازاریابی در مهم و اصلی عنصر 6 با ادامه در. نیستند آمیزموفقیت

 دادتع چه هر اما باشند، داشته را عناصر این یهمه ها،ژیاسترات یهمه که نیست الزم البته

 تراتژیاس یک. داشت خواهد دنبال به بهتری نتایج بگیرد، قرار نظر مد عناصر این از بیشتری

 :باشد داشته را زیر هایویژگی باید ویروسی بازاریابی در مؤثر و موفق

 

 کند تبلیغ خوب و بدهد ارائه ارزشمندی خدمات و محصوالت .1

 «رایگان» یکلمه بازاریاب، یک لغات یدامنه در کلمات قدرتمندترین و مؤثرترین از یکی

 خدمات و محصوالت مخاطبان، توجه جلب برای ویروسی، بازاریابی هایبرنامه بیشتر. است

 رایگان، اطالعات رایگان، ایمیل هایسرویس. کنندمی ارائه رایگان را ارزشمندی

. پولی ینسخه یاندازه به نه اما دارند مفیدی و زیاد هایقابلیت که رایگان افزارهاینرم

 خدمات و محصوالت اما کنند، جلب را مشتری توجه است ممکن ارزان خدمات و محصوالت

 هایتالش مزد معموال ویروسی بازاریابان. دهندمی انجام ترسریع بسیار را کار این رایگان،

 زمان مرور به اما بینندنمی امروز را خود کار ینتیجه و کنندمی دریافت تأخیر با را خود

 غاتتبلی ینتیجه و تأثیرگذاری شاهد و کنند جلب را مخاطبان از زیادی یعده توجه توانندمی

 که رایگان خدمات و محصول مطمئنا. است صبر روش، این در کلیدی ینکته. باشند خود

 هب شما تالش ترتیب، این به. کرد خواهد جلب را همه توجه دارد، هم مطلوبی کیفیت اتفاقا

 .کنیدمی سود و دهدمی نتیجه زمان مرور

 را محصوالت بیشتر و بهتر معرفی و تبلیغات برای زیادی هایفرصت مشتریان توجه جلب

 یهافرصت ایمیل، هایآدرس و اینترنتی هایحراج تبلیغات، یبازده افزایش. کندمی فراهم

 اینکه برای. آوردمی دنبال به شما برای رایگان، محصوالت یارائه که هستند نظیریبی

 یسخهن یارائه مثال،. بگیرید نظر در مشتریان برای مزایایی باید بفروشید، را خود محصوالت

 بازاریابی از عنصر این ضرورت دادن نشان برای خوبی ینمونه افزار،نرم یک از رایگان

 .است ویروسی
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 کند فراهم را تبلیغات تکثیر و پیام راحت انتقال امکان .2

 هداشتیب نکات تا کنندمی توصیه افراد به متخصصان و پزشکان سرما، فصل آغاز با همیشه

 مردم از آنها. کنند رعایت آنفلوآنزا و سرماخوردگی انواع به ابتال از پیشگیری برای را

 ،بینی و بشویند دائم را خود هایدست باشند، نداشته تماس بیمار فرد با که خواهندمی

 انتقال امکان که شوندمی پخش زمانی فقط ها،ویروس. نکنند لمس را خود دهان و هاچشم

 نظر در ودخ تبلیغاتی پیام انتقال برای که ایرسانه و ارتباطی راه. باشد فراهم سادگی به آنها

. کند مفراه راحتی به را انتقال و تکثیر امکان تا باشد الوصولسهل و ساده باید اید،گرفته

 ایمیل، افزار،نرم از رایگان ینسخه یک باشد؛ است ممکن چیزی هر ارتباطی هایراه این

 …و سایتوب

 

 راریبرق امکان فضا این در چون کندمی عمل خوبی به اینترنت فضای در ویروسی بازاریابی

 طریق از ارتباط کردن برقرار روزها، این. است فراهم ممکن، سرعت بیشترین با ارتباط

 قابل سادگی به دیجیتالی، تبلیغاتی عناصر. است هزینهکم هم و راحت هم اینترنت،

 که یدبگیر نظر در نحوی به را خود تبلیغاتی پیام باید بازاریابی، دید از. هستند شدنکپی

 پیام. شود ایجاد آن در تغییری یا کند تنزل اینکه بدون شود، منتقل راحتی به و باشد ساده

 حال ینع در بگیرید، نظر در را میلهات تبلیغاتی پیام مثال. است بهتر باشد ترکوتاه چه هر

 و اختصاصی فضای: »کندمی معرفی خوبی به را سرویس این هایویژگی است، کوتاه که

 «.کنید دریافت Hotmail از را خود ایمیل رایگان

 ارسال ایمیل مخاطب برای رایگان، پیام هر پایان در و است کنندهقانع و کوتاه پیام، این

 .شودمی
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 باشد داشته را رشد برای الزم شرایط .3

 باید آنها انتقال هایشیوه کنند، پیدا گسترش آتش مثل درست ویروسی تبلیغات اینکه برای

 یهنمون مورد در که ضعفی نقطه. باشد بررسی و گیریاندازه قابل و پذیرمقیاس سرعت به

Hotmail ایمیل سرور باید ایمیل رایگان سرویس یک که است این کرد عنوان توانمی 

 به سی،ویرو بازاریابی استراتژی اگر. کند منتقل را هاپیام تا باشد داشته را خود اختصاصی

 شود، اضافه سیستم به سرعت به باید ایمیل سرور باشد، آمیزموفقیت و کند عمل درستی

 هب و داشت نخواهد را رشد از حجم این به پاسخگویی توانایی سیستم صورت، این غیر در

 آن جزئیات به قبل از باید ویروسی مدل هر شروع از پیش. شودمی مواجه شکست با زودی

 .باشید داشته آمادگی ها،درخواست با سیستم سریع تطابق برای و کنید فکر

 

 کند استفاده خود نفع به رایج هایانگیزه و رفتارها از .4

 درک را ما بهتر یا  شویم، دیده بهتر باشیم، جلوتر دیگران از داریم دوست ما یهمه مثال

 زا بسیاری بر نظر، مورد جایگاه به یافتن دست و عالیق به رسیدن برای طمع و حرص. کنند

 هامیلیون به تا کندمی وادار را ما تمایالت این. گذاردمی تأثیر ما تصمیمات و رفتارها

. نیمک استفاده شدهمعرفی محصوالت از و بخوانیم را ایمیل میلیاردها یا بزنیم سر سایتوب

 منتظر و کنید ریزیبرنامه بشری تمایالت و هاانگیزه اساس بر تبلیغاتی استراتژی یک پس

 .باشید خود موفقیت

 

 ببرد را ادهاستف نهایت موجود ارتباطی هایشبکه از .5

 8 از ایشبکه فرد، هر که گویندمی اجتماعی علوم متخصصان. هستند اجتماعی افراد، بیشتر

 البته. است همکارانش و خانواده اعضای دوستان، شامل که دارد خود اطراف در نفر 21 تا

 یک ثالم. دارد آنها اجتماعی جایگاه به بستگی و است متفاوت مختلف افراد ارتباطی یشبکه

 نبازاریابا. است ارتباط در مشتریان از زیادی تعداد با کاری یهفته یک طول در پیشخدمت،

 به و قوی هایگروه هم دارند؛ آگاهی انسانی ارتباطی هایشبکه قدرت از خوبی به ایشبکه

 . دارند تریضعیف ارتباط که هاییگروه هم و پیوستههم
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 خود انسانی ارتباطات یدامنه گسترش به هم اینترنت فضای در افراد این، بر عالوه

 مختلف هایسایتوب آدرس و کنندمی آوریجمع را مختلف ایمیل هایآدرس آنها. پردازندمی

 این از که است این کار بهترین بنابراین،. کنندمی اضافه خود هایمندیعالقه فهرست به را

 یامپ که بگیرید یاد. کنیم استفاده مختلف هایایمیل فهرست و موجود ارتباطی هایشبکه

 نآ یگسترده انتشار منتظر و کنید منتشر افراد بین موجود ارتباطی گروه یک در را خود

 .باشید

 

 کند استفاده دیگران منابع از .6

 خود معرفی برای دیگران منابع از که هستند آنهایی ویروسی، هایبازاریاب ترینخالقانه

 سایتوب در را خود محصول لینک یا تبلیغاتی پیام که هاییشرکت مثال،. کنندمی استفاده

 شرمنت دیگر هایسایتوب در رایگان هایمقاله که هایینویسنده یا کنندمی منتشر دیگری

 دخو خدمات و محصوالت معرفی به دیگران منابع از استفاده با شما طریق این از. کنندمی

 استفاده خود محصول معرفی و ارائه برای دیگر سایتوب امکانات و منابع از و ایدپرداخته

 .ایدکرده

 

 راهکار این از استفاده

. دهدمی توضیح را راهکار این از استفاده یشیوه ساده، مثال یک در مقاله این ینویسنده

 :بخوانید مقاله ینویسنده زبان از را روش این از استفاده ینحوه

 در را «ویروسی بازاریابی یساده اصل 6» یعنی مقاله این که دهممی اجازه شما به من

 یک گرا. نویسنده نام و منبع ذکر با و تغییری هیچ بدون البته. کنید منتشر خود سایتوب

 به و است مفید شما سایت برای محتوا این دارید، کوچک کاروکسب یا بازاریابی سایتوب

 نم البته. آموزدمی خوبی نکات بازاریابی، مهم هایاستراتژی مورد در شما بازدیدکنندگان

 دیگر یاستفاده و چاپ. کنید میزبانی خود سایتوب در من یمقاله از که دهممی اجازه فقط

 .کندمی نقض را رایتکپی قانون و است غیراخالقی و غیرقانونی کاری مقاله، این از
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 کردم، ارائه اممقاله خوانندگان به را پیشنهاد این 1222 سال یفوریه در من که زمانی

 و فتگر تماس تلفنی من با نفر یک بعد، ماه شش. کردند استقبال آن از افراد از بسیاری

 !کنم صحبت ویروسی بازاریابی سلطان با خواهممی که گفت

 ینا در مقاله یک پیش، ماه چند فقط و نیستم ویروسی بازاریابی سلطان که دادم جواب من

 !همین فقط. امنوشته مورد

 :گفت جواب در بود تلفن پشت که فردی

 دیده شما نام جاهمه و امکرده رو و زیر ویروسی بازاریابی مورد در را اینترنت سراسر من»

 «.باشید داشته خاصی جایگاه ویروسی بازاریابی مورد در باید شما پس. شودمی

 صدر در من یمقاله سال، 5 از بعد حتی. بود داده جواب بودم، گرفته کار به که ایشیوه

 .داشت قرار ویروسی بازاریابی مورد در جووجست نتایج فهرست

 ترپیش که بازاریابی اصول و عناصر این بیشتر از ویروسی، بازاریابی هایاستراتژی یهمه

 اشیدب داشته موفقی ویروسی بازاریابی بتوانید اینکه برای. کنندمی استفاده کردیم مطرح

 نهاآ از درستی به بتوانید بعد یمرحله در و بگیرید یاد درستی به را اصل شش این باید

 .کنید استفاده

 

 

 زاده کرامت آموزشی و تحقیقاتی گروه


